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Leder: Torunn Våg
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Bruksområde:
Orienteringshytta brukes som utgangspunkt for orienteringsløp og trening i Djupadalen. Hytta er
åpen med salg til turgåere søndager fra september og fram til påsken. Hytta blir også lånt ut til ulike
organisasjoner.

Aktiviteter:
I 2015 var hytta åpen med salg 26 søndager.
På friluftslivets dag 6.septembe og 2. juledag var det meget godt besøk med stort salg.
Da vi overtok hytta i mai var det luktproblemer i forbindelse med toalettene, dette løste i med å
kjøpe og bruke 2‐3 liter sanitærvæske i toalettene og staking og rensing av utluftingsventilene på
taket. Etter dette har vi ikke hatt problemer med lukt.
Det ble også fikset en takrenne nedløp og rensing av takrennene.
Før oppstart 6. september friluftslivets dag tok vi og slo gresset og kantene rundt O‐hytta, med
kantklipper. Kommunen klippet plenen.
Det har ikke vært noen felles dugnad i år.
Fra påske og fram til sommeren, og fra august og til høstferien har «åpen barnehage KM‐huset»
disponert hytta torsdager kl. 10 – 13. Dette har vært kostnadsfritt for barnehagen, men de har
bidratt med å kjøpe nytt dobbelt vaffeljern
Planer:
Hytta ble sist malt utvendig i 2006. Hytta og alt utvendig trevirke trenger nå vask, videre
maling/beisning. Denne jobben er ikke blitt prioritert i år pga. planer om ombygging/nybygg.
O‐hytta må beises i 2016, hvis en ikke kommer frem til konkrete planer om ombygging /nybygg i
løpet 2016.
Det er satt opp liste for drift for 2016 noen har trukket seg og nye er blitt spurt og sagt ja Vi vil takke
alle medlemmene for innsatsen i løpet av året. O‐løperne har vært flinke til å finne fra til alle
matvarene i hytta og organisere søndagene. Det er mange tilfredse turgåere som besøker oss.
Haugesund 15. februar 2016
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